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resultante dos erros, imprecisões ou omissões de informações neste estudo.  

2. A duplicação ou reprodução de todo ou partes do estudo (incluindo a transferência de dados 

para sistemas de armazenamento de mídia) e distribuição para fins não comerciais é 
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Apresentação 

O objetivo deste relatório é orientar a equipe de gestores públicos do Município de Eusébio a traçar 

uma estratégia de financiamento da sua política urbana. Resulta do trabalho anterior de leitura de 

dados e concertação participativa, devidamente registrado no documento Produto 2: Diagnóstico.  

Vale salientar que as contingências específicas deste trabalho - inicialmente impactado pela eclosão 

da pandemia Covid-19, e posteriormente pelo período eleitoral - dificultaram a interação com as 

equipes locais. A impossibilidade de acesso pleno às informações solicitadas dificultou a construção 

de cenários e estimativas baseados em dados concretos sobre as dinâmicas do município.  

Para contornar essa dificuldade, o trabalho foi direcionado para a construção de raciocínios 

hipotéticos, desenvolvidos a partir das poucas evidências disponibilizadas. Dessa forma, os 

resultados aqui apresentados cumprem o objetivo original do trabalho, qual seja, servem como 

insumo para orientação das equipes locais. Ainda que não reflitam números exatos ou mais 

atualizados, são válidos em sua lógica e ordem de grandeza. Configuram-se como subsídio 

referencial e metodológico para futuras investigações que disponham das informações necessárias. 

Esse documento se organiza a partir de 5 estratégias apresentadas a seguir. Todas têm valor em si, 

ainda que a efetividade dos seus resultados possa ser melhor alcançada quão mais forte for o seu 

grau de inter-relacionamento. 
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1. Fortalecer as capacidades institucionais e de gestão 

O futuro de Eusébio está comprometido com as questões políticas, institucionais e territoriais 

metropolitanas. A elaboração de estratégias de financiamento da sua política urbana demanda a 

estruturação de ações aderentes à sua conjuntura específica. As capacidades financeiras, e as 

dinâmicas socioterritoriais locais, devem ser compreendidas tanto à luz das suas características de 

município de pequeno porte, quanto das relações que desempenha no contexto metropolitano do 

qual participa. Sua política urbana depende, mutuamente, de recursos financeiros e de capacidades 

de governança, gestão e planejamento, constituídas para dialogarem com ambos âmbitos, local e 

metropolitano. 

Eusébio é uma exceção no contexto das cidades metropolitanas brasileiras lindeiras às 

cidades sede (capitais). Os processos de urbanização e metropolização brasileiros foram 

caracterizados pelo rápido crescimento de nossas cidades no período pós II Guerra Mundial (1939-

1945), em especial nas décadas de 1960 e 1970, quando a construção massiva de conjuntos 

habitacionais pelo poder público nas capitais e municípios lindeiros, além da oferta de loteamentos 

clandestinos deram origem às muitas das cidades dormitório conhecidas hoje como metropolitanas. 

O fato de Eusébio ser um município recente e não ter sido eleito como território desses conjuntos, já 

que integra o eixo de expansão urbana recente de Fortaleza, o torna uma exceção à regra, ainda 

que a ausência de infraestrutura básica e alguns serviços seja uma característica comum a grande 

parte dos municípios integrantes de nossas regiões metropolitanas. 

Instâncias de planejamento, gestão e governança metropolitanas são essenciais para o 

desenvolvimento urbano sustentável de Eusébio. A proximidade de Eusébio com Fortaleza e a 

presença de infraestruturas estaduais no município impactam de forma decisiva seu território. Além 

das estradas, as lagoas, o futuro acesso ao mar e o complexo de saúde que será estabelecido fazem 

de Eusébio um município de extrema importância no contexto metropolitano. Entretanto, a ausência 

de uma instância para debater os impactos causados pelo crescimento que Eusébio vem 

experimentando, não impede que o próprio município se organize ou pressione para efetivação do 

que está preconizado no Estatuto da Metrópole. Em associação com outros municípios que 

compõem a RM de Fortaleza, o município de Eusébio pode propor debates e estabelecer parcerias 

para que seu processo de desenvolvimento seja inserido, planejado e estruturado no contexto 

metropolitano. 

O município não possui autonomia para enfrentar as questões estruturantes que impactam a 

vida dos seus cidadãos, ainda que tenha um bom equilíbrio fiscal. Eusébio não possui escala 

para, sozinho, atrair investimentos externos voltados à expansão da infraestrutura básica necessária. 

O município está subordinado ao governo do estado e governo federal na tomada de decisão das 

principais políticas e investimentos públicos. Logo, o município precisa se capacitar ao diálogo com 

os outros entes federativos, buscar parcerias entre seus pares para ganhar escala, atratividade e 

poder de negociação. 

Ampliar os corpos técnicos por meio de concursos públicos, investir na modernização de 

processos administrativos e capacitar as equipes já existentes são pontos fundamentais para 

enfrentar as necessidades do município. Problemas de capacidade técnica e estruturação 

administrativa são realidade nos municípios pequenos brasileiros. No espectro dos 5570 municípios 

do país é importante lembrar que 74% têm até 10 mil habitantes e 96% têm até 30 mil habitantes, 

sendo que 25% desse total foi criado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

alterou o pacto federativo brasileiro, deu autonomia aos municípios e ampliou suas competências e 

responsabilidades. A maioria desses municípios não tem capacidade financeira, técnica e 

administrativa para gerir seu próprio território, ausente de processos de planejamento, fiscalização 

e controle do uso e da ocupação do solo. Eusébio é um desses novos municípios, portanto, a 
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necessidade de estruturação de suas equipes ainda é um tema importante. Apesar dos novos 

investimentos e da alteração do padrão das novas moradias e moradores, o município ainda enfrenta 

vários problemas de infraestrutura básica. A melhoria de muitos de seus números depende das suas 

capacidades de arrecadação, tributação, planejamento e administração desses recursos. Porém, 

deve-se observar o impacto nas receitas que decorre da ampliação dos quadros técnicos. As 

despesas correntes do município vêm crescendo a taxa superior à das receitas, trazendo risco ao 

equilíbrio fiscal do município. Para evitar o desequilíbrio, a melhoria das capacidades deve priorizar 

a qualificação e aumento de produtividade dos serviços prestados. 

Para captar recursos, sejam internos ou externos, é necessária uma estrutura centralizada na 

administração municipal. Para além da elaboração de projetos de captação, uma grande 

quantidade de documentos oficiais, como certidões, cópias de legislação e comprovação de previsão 

orçamentária para contrapartidas, se faz necessária. Manter essa documentação sempre atualizada, 

bem como controle da prestação de contas de convênios e empréstimos, é fundamental para poder 

estar apto para captação de recursos. Não é necessária uma estrutura grande ou mesmo uma equipe 

específica que dê conta de toda a Prefeitura, mas ter alguém responsável pelo controle dessa 

documentação é essencial. Além disso, é importante ter pessoas que busquem por novos editais 

cotidianamente nas páginas da internet dos ministérios e agências do Governo Federal e das 

secretarias estaduais, assim como nas páginas das principais agências, fundações e bancos de 

fomento nacionais e internacionais. 

A expansão das capacidades também deve recorrer a recursos externos, oferecidos por redes 

de cooperação técnica preexistentes. Esse aumento de despesas vem sendo justificado pela 

necessidade de expansão dos serviços que decorre do crescimento populacional municipal. As 

capacidades para a gestão cotidiana dos serviços e para a formulação de políticas públicas é distinta. 

Enquanto o primeiro conjunto apresenta fluxo constante de demanda, o segundo decorre em 

momentos pontuais estratégicos. Nesse sentido, as capacidades de formulação de políticas públicas 

podem obter o amparo de estruturas de inovação autônomas à gestão municipal. Hoje há um sistema 

de inovação instalado no país composto por redes de cooperação técnica que envolvem associações 

municipalistas, organismos multilaterais, terceiro setor e poder público federal. Um exemplo pode 

ser encontrado na Rede para Financiamento de Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC), 

da  qual a GIZ vem participando em conjunto com WRI, JICA, FNP, BIRD, BID, CAF, BNDES, entre 

outros1. Outra estrutura exemplar para buscar auxílio ao desenvolvimento de processos de 

aprimoramento da gestão pública pode ser encontrado no GNova, laboratório de inovação do 

Governo Federal sediado na ENAP. Convém ao município mapear e participar ativamente das redes 

existentes com o objetivo de obter auxílio externo aos seus processos de capacitação e inovação, 

sem comprometer seu equilíbrio fiscal com despesas crescentes em folha de pagamento. 

 

 
1 A respeito ver https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/06/instituicoes-financeiras-internacionais-podem-
alavancar-investimentos-infraestrutura e https://wribrasil.org.br/pt/o-quefazemos/projetos/financiamento 
-urbano 
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2. Alavancar a capacidade de financiamento do município a partir 
da associação com outros entes federativos em busca de recursos 
externos 

2.1. Fortalecer as relações associativas interfederativas 

A universalização dos serviços de saneamento é o principal investimento estratégico a ser 

realizado em Eusébio, de acordo com a totalidade dos gestores públicos entrevistados e 

diagnóstico realizado. A análise do quadro financeiro do município evidencia a sua incapacidade 

em investir na provisão dessa infraestrutura através de recursos próprios sem uma visão de longo 

prazo. A expansão da infraestrutura básica de saneamento deve ser investigada, portanto, à luz no 

novo marco legal do setor, que abre novos mecanismos para a sua viabilização. Nesse sentido, a 

primeira ação incide em compreender o quadro de oportunidades conjunturais que vêm sendo 

abertas para a participação de um município de pequeno porte como Eusébio nos programas de 

investimento no setor.  

A expansão do sistema de saneamento em Eusébio demanda a estruturação das capacidades 

de relações institucionais voltadas ao fortalecimento do município nos processos decisórios 

quanto à priorização dos investimentos no estado. A gestão do saneamento de Eusébio está sob 

a responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), empresa de 

economia mista com capital aberto. A expansão do sistema no município é dependente da 

capacidade de investimento da empresa, assim como dos critérios de priorização adotados pelos 

seus principais acionistas, entre eles o Governo do Estado do Ceará. Recentemente, foi anunciado 

um investimento de R$447 milhões na expansão do sistema de saneamento do estado que contará 

com destinação de recursos para Eusébio2. O empoderamento do município à participação na 

tomada de decisões desses investimentos demanda o aprimoramento das suas capacidades em 

relações institucionais. 

A associação entre municípios que compartilham das mesmas funções públicas de interesse 

comum é uma estratégia de fortalecimento institucional do município. Políticas públicas 

setoriais complexas - como abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos sólidos - 

dificilmente são equacionados por um município individualmente, dentro dos seus próprios limites 

territoriais, sobretudo no caso daqueles de pequeno porte. Eusébio, em particular, envia para Aquiraz 

os seus resíduos. Portanto, a associação entre municípios, sobretudo através de consórcios 

interfederativos, oferece musculatura institucional, ganho de escala e maior capacidade de 

integração das soluções técnicas. Desde a perspectiva do novo marco legal do saneamento, que 

incentiva o estabelecimento de parcerias com o capital privado, o ganho de escala é fator 

preponderante à atratividade de investimentos externos. 

Os consórcios públicos no Brasil são exemplos avançados de articulação intermunicipal para 

o desenvolvimento urbano e regional, embora até pouco tempo não encontrava marco legal 

específico para ações de estratégia econômica. Os consórcios públicos são pessoas jurídicas, 

constituídas (conforme Lei 11.107/2005 e Decreto 6.017/2007) como associação pública ou pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, formadas exclusivamente por entes da federação. Em 

10 anos de experiência de implementação de consórcios públicos no Brasil constituíram-se 488 

consórcios. Possuem o propósito de estabelecer relações de cooperação federativa voltada às 

funções públicas de interesse comum. Nesse contexto, são uma importante estratégia para o 

desenvolvimento integrado dos municípios envolvidos e, por consequência, de todo o entorno 

 
2 Fonte: https://www.ceara.gov.br/2020/09/23/governo-do-ceara-anuncia-investimento-de-r-447-
milhoes - em-esgotamento-sanitario-e-abastecimento-dagua/ 
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regional, já́ que viabiliza o planejamento, implementação e gestão compartilhada de políticas 

públicas. Não obstante, até 2018 os consórcios públicos careciam de um marco legal para amparar 

estratégias econômicas para o desenvolvimento de suas ações. Isso porque existiam entraves legais 

que os impediam de avançar no financiamento de seus projetos, uma vez que eram impedidos de 

contrair operações de créditos, ou seja, recursos onerosos junto a instituições bancárias. 

Recentemente foi aprovada legislação para possibilitar aos consórcios públicos o 

recebimento de recursos decorrentes de operações internas e externas de crédito, o que 

representa uma vantagem para amparar a viabilidade de projetos estruturantes. Trata-se da 

Resolução do Senado Federal 15/2018, que altera a Resolução 43/2001. Importante destacar três 

diretrizes que fornecem contorno para esse tipo de operação. A) Entende-se que é voltada 

principalmente para os consórcios públicos intermunicipais, uma vez que é vedada a participação da 

União no consórcio, já que ela figura como garantidora. B)  É também vedada a participação de 

consórcio que tenha por objetivo único a contratação de operações de crédito. Isso significa que 

municípios sem capacidade de endividamento não podem se reunir em consórcio com objetivo 

exclusivo de, conjuntamente, poderem receber recursos proveniente de empréstimo. E, ainda, 

significa que o consórcio público precisa especificar qual a destinação concreta do financiamento, 

dentre as demandas setoriais de “função pública de interesse comum”. C) Os limites e as condições 

para a realização de operações de crédito devem ser atendidos por cada município, mas essa 

avaliação caberá́ ao consórcio. É o consórcio que delibera, a cada contratação, a forma de repartição 

das parcelas do valor total entre os municípios (conforme cota-parte do município no contrato de 

rateio, ou cota de investimentos). Isso possibilita operações conjuntas entre os municípios, 

desenhadas conforme seja a necessidade de compartilhamento de ônus e bônus dos resultados da 

operação definidos por cotas entre os entes consorciados. 

Recomenda-se a Eusébio a constituição de consórcio público intermunicipal. Os consórcios 

públicos são estratégicos para viabilizar projetos estruturantes e operações de crédito junto a bancos 

regionais e multilaterais de fomento, pois promovem ganhos de escala, junção de estratégias, 

sinergias entre recursos técnicos e humanos. Por isso os consórcios públicos têm conseguido 

alcançar maiores e melhores ações que propiciam o desenvolvimento regionalizado dos municípios 

e inclusive têm tornado economicamente viáveis parcerias com a iniciativa privada. 

2.2. Prover os recursos financeiros e as capacidades técnicas necessárias à 

elaboração de projetos estruturantes 

O desenvolvimento de projetos estruturados é condição básica para a obtenção de 

financiamento. A baixa capacidade de financiamento de obras de saneamento com recursos 

próprios, assim como de outras obras estruturantes ao município de Eusébio exigirá a obtenção de 

recursos externos. Tais recursos poderão vir na forma de empréstimo, concessões comuns ou PPPs. 

A busca por esses recursos se inicia pela estruturação de projetos que articulem as modelagens 

técnica, econômico-financeira e jurídica, o que exige um conjunto de conhecimentos especializados. 

Diante de um quadro de baixa capacidade técnica e operacional instalado nas cidades de 

pequeno e médio porte para lidar com a complexidade de estruturação de projetos, foi 

recentemente criado um Fundo Público para apoiar a estruturação de projetos de concessão 

e Parcerias Público - Privadas voltado a municípios isolados ou em regime consorciado. O 

FEP - Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP - FEP (criado pela Lei 

13.529/2017)3 é operado pela Caixa Econômica Federal e tem por objetivo promover serviços 

técnicos especializados para apoiar a estruturação de projetos. Trata-se da reunião de todos os 

 
3 A respeito ver https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FEP%20CAIXA/detalhe/sobre/ 
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estudos relativos aos assuntos, procedimentos, documentos e demais requisitos de engenharia, 

ambientais, jurídicos e econômico-financeiros necessários para que o ente público venha a realizar 

a contratação de um ente privado para realizar um projeto de concessão ou PPP. Os entes 

federativos (municípios isolados ou em regime consorciado) interessados em realizar concessões 

ou parcerias público-privadas serão selecionados por meio de Edital de Chamamento Público. Se 

contratada, a CAIXA irá avaliar as expectativas do município e o contexto do projeto pretendido, seja 

qual for o estágio de elaboração em que ele se encontre: um pré-projeto, um esboço ou somente 

ideias. Levantará as características do serviço público atualmente existente e as disponibilidades 

fiscais do ente público, sua situação institucional, administrativa e financeira. Em termos de recursos 

humanos, irá verificar qual a disponibilidade de pessoal para interagir com o projeto, nas áreas de 

engenharia, jurídica, ambiental e econômico-financeira. A partir de então será desenhado o 

assessoramento ao ente público para conferir as condições técnicas e gerenciais de se relacionar 

bem com o projeto, desde a concepção, passando pela estruturação, licitação, e contratação do ente 

privado. Tal assessoramento é baseado na contratação de consultores especializados mediante 

processo licitatório, em que participam empresas selecionadas mediante edital de pré-qualificação. 

Trata-se de uma operação de crédito que, no caso de os estudos não serem utilizados, devem 

ser restituídos. Caso o estudo ou projeto custeado pelo FEP CAIXA não seja aproveitado por motivo 

da desistência ou mudança do projeto, o ente público deverá restituir, ao Fundo, os valores alocados 

devidamente corrigidos pela taxa média referencial do SELIC, desde a data de cada desembolso, 

inclusive, até o dia do pagamento. 

Visando a efetiva implementação do projeto estruturante é prevista a possibilidade de uma 

triangulação da relação contratual envolvendo recursos do Fundo. Apesar de o objetivo do 

fundo ser o financiamento de projetos que irão servir de base para a futura celebração da parceria 

entre o setor privado e o respectivo ente público, ou seja, o Fundo não se destina ao custeio da 

execução da futura parceria, é prevista a possibilidade do agente administrador do Fundo, ou seja, 

a Caixa, ser contratado diretamente, mediante dispensa de licitação para desenvolver, com recursos 

do Fundo, as atividades e os serviços técnicos necessários para viabilizar a licitação de projetos de 

concessão e de PPPs. Essa hipótese considera inclusive a possibilidade de contemplar o 

aperfeiçoamento ou a complementação de trabalhos anteriormente realizados. A triangulação da 

relação contratual envolvendo recursos do Fundo, a partir do Edital de Chamamento Público para 

seleção de propostas segue as seguintes etapas: 1º - A Caixa, em atenção ao procedimento de 

licitação previsto na Lei 13.303/2016, contrata os estudos, planos e projetos. 2º - O Município ou 

consórcio contrata a Caixa, mediante dispensa de licitação, para fornecer os serviços técnicos 

necessários para viabilizar a futura licitação de projetos de concessão e PPPs. 3º - O Município ou 

consórcio, com base nos estudos/projetos contratados via Caixa, lança o edital de licitação para 

contratar, por sua conta, a futura concessão ou PPP. 

Três aspectos do caráter deste Fundo merecem destaque visando argumentar a sua hipótese 

no caso dos projetos estruturantes previstos em Eusébio: a localização, o setor, o porte dos 

recursos. Com relação ao primeiro aspecto, a localização, é preciso destacar que os recursos do 

FEP priorizam as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pois é determinado que até́ 40% dos 

recursos desse Fundo devem ser destinados nessas regiões.  

Com relação ao setor a que se destina, o FEP contempla os projetos considerados prioritários 

aos setores de infraestrutura. O FEP foi desenhado inicialmente para a estruturação de projetos 

que se enquadrem nas três áreas consideradas prioritárias relativas aos setores de Infraestrutura 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme Decreto nº 9.036, de 2017, no âmbito 

do saneamento básico (inclui resíduos sólidos) e da iluminação pública, mas vem sendo pleiteado 

para considerar outros setores como habitação, sócio educação, etc. Isso porque as primeiras 

iniciativas do Fundo já apresentaram a vultosa demanda e a virtualidade da operação. Foram 
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apresentados dois Editais de Chamamentos Públicos em dezembro de 2019, um de iluminação 

pública e outro de resíduos sólidos, em que no primeiro foram habilitadas propostas de 46 municípios 

e de 10 consórcios e, no segundo, foram inscritos 41 consórcios públicos, superando todas as 

expectativas. O próximo Edital deve ser o de saneamento básico, ainda sem data para lançamento, 

com base no novo marco regulatório do saneamento do país.   

Com relação ao porte dos recursos, o escopo do Fundo é voltado à estruturação de projetos 

em cidades de pequeno e médio porte. Para tanto, foi reduzido pela metade o valor mínimo exigido 

para se poder celebrar uma PPP, estabelecendo o teto em R$ 10.000.000,00. Esta medida favorece 

dois aspectos: de um lado propicia que um município do porte de Eusébio tenha condições 

financeiras e orçamentárias para desenvolver concessões e PPPs; de outro lado, favorece que os 

recursos possam ser de menor porte considerando que sejam recursos complementares a outras 

estratégias que, isoladamente, tampouco conseguem financiar projetos estruturantes, conforme será 

demonstrado referente à previsão de arrecadação de recursos próprios provenientes dos 

instrumentos urbanísticos disponíveis no marco legal do município. 

3. Aprimorar a capacidade de gestão da política urbana e de 
crescimento das receitas próprias através do fortalecimento dos 
instrumentos urbanísticos 

O aperfeiçoamento dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação nacional, aplicados 

à realidade de Eusébio e ao seu contexto político institucional é uma estratégia importante de 

fortalecimento das receitas próprias. A legislação nacional, por meio dos Estatutos da Cidade e 

da Metrópole, fornece respaldo para aplicação de uma variedade de instrumentos urbanísticos, ainda 

que envolva processos legais por vezes complexos e que precisam ser adaptados às necessidades 

locais. Alguns desses instrumentos têm sido aplicados pelo município nos últimos anos, entretanto, 

os resultados de arrecadação têm sido tímidos frente à dinâmica imobiliária em Eusébio.  

Essa estratégia visa, portanto: (i) elencar os instrumentos urbanísticos disponibilizados pela 

legislação nacional mais apropriados para a realidade de Eusébio; (ii) quantificar o aumento potencial 

da arrecadação a partir da regulamentação e fortalecimento destes instrumentos e (iii) apontar como 

a receita mobilizada por tais instrumentos pode contribuir  para aumentar o poder de investimento 

municipal e permitir uma justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de 

urbanização da cidade. 

Foram selecionados alguns instrumentos estratégicos entre os previstos no marco jurídico brasileiro 

aderentes à realidade local do município de Eusébio. Essa seleção levou em consideração a 

regulamentação ou previsão nos planos diretores (vigente e projeto de lei), o contexto político 

institucional e as demais evidências levantadas na etapa de diagnóstico e concertação com as 

entrevistas aos técnicos municipais. Os instrumentos selecionados estão dispostos no Quadro 1. 

Quadro 1. Instrumentos selecionados para Eusébio 

Instrumentos Tipo Regulamentação 

Outorga Onerosa do 
Direito de Construir 

Mobilização de receitas 
oriundas do valor da 
terra 

Previsto no PDDIE vigente e previsto no PL, 
sujeito a lei específica. 

IPTU Mobilização de receitas 
oriundas do valor da 
terra 

Regulamentado pela Lei Complementar nº036 - 
Código Tributário do Município, 30 de outubro 
de 2017. 
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PEUC e IPTU 
progressivo no tempo 

Gestão do uso e 
ocupação do solo 

Regulamentado pelo Decreto nº661 de 27 de 
novembro de 2017. 

EIV Gestão do uso e 
ocupação do solo 

Previsto no PDDIE vigente e previsto no PL, 
não regulamentado. Sujeito a lei específica. 

 Fonte: Sistematização Ato Urbano, 2020. 

3.1. Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 

Melhorar o desempenho do IPTU é importante para fortalecer as receitas municipais, 

liberando fundos para investimentos, ainda que não seja possível vincular o IPTU a uma 

destinação específica. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é 

reconhecido como instrumento de recuperação da valorização imobiliária, porque sua base tributável 

é justamente o valor dos imóveis. Entretanto, para que seja efetivo é necessária a atualização 

periódica da base cadastral, bem como dos valores dos imóveis. 

A atualização da base cadastral de imóveis e da planta genérica de valores (PGV) dos imóveis 

é a principal estratégia de fortalecimento do IPTU e contribui para melhorar o desempenho de 

outros instrumentos urbanísticos, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir. O 

município de Eusébio atualizou sua planta genérica de valores pela última vez em 20144, o que gerou 

um aumento em 72% de arrecadação do IPTU em 2015. Nos últimos 5 anos, os valores dos imóveis 

têm sido apenas corrigidos com base na inflação, a despeito da forte dinâmica imobiliária observada 

na cidade.  

Uma questão também muito importante a ser resolvida é a base cadastral dos imóveis, uma 

vez que apenas parte dos logradouros municipais possui valor do solo estabelecido na PGV. 

Ao restante é atribuído valor único de R$ 14,25 (R$ 18,76 corrigidos para o ano de 2020) por m² de 

terreno. Uma breve pesquisa dos valores de mercado mostra que esse problema de base é ainda 

mais acentuado nos logradouros internos aos loteamentos e condomínios fechados, nos quais a 

diferença entre o valor de mercado e o valor venal do solo é, em média, quase 8 vezes. A Figura 1 

apresenta a comparação entre os valores segundo a PGV e os valores de mercado pesquisados, 

onde se identificou que o valor venal dos imóveis representa cerca de 24% do valor de mercado. 

  

 
4 Eusébio. Lei Complementar nº024, 23 dezembro de 2014. 
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Figura 1. Comparação dos Valores Venais (estimados) e os Valores de Mercado (apurados) para imóveis de 

Eusébio em 2020. 

 

Fonte: Valores de mercado baseados em pesquisas no site de anúncios imobiliários Viva Real, pesquisa 

realizado em outubro de 2020. Dados sistematizados pela Ato Urbano, 2020. 

Atualização da base de cálculo (PGV) 

A premissa de atualização do IPTU parte da constatação de que os valores atuais estão 

significativamente defasados e devem ser atualizados. Foram estabelecidos dois cenários baseados 

na arrecadação total de IPTU em 2019. Embora não tenham sido disponibilizadas informações que 

permitam estimar com mais precisão o nível de defasagem entre valores venais para fins de IPTU e 

valores de mercado, com base no levantamento realizado, foi considerada como  premissa uma 

desvalorização média de 24%. Sobre o valor atualizado do conjunto de imóveis, em cada cenário 

aplicaram-se fatores diferentes de desconto. Tais fatores de desconto são usualmente adotados em 

processos de avaliação massiva, como forma de assegurar que nenhum imóvel será tributado acima 

de seu valor real.  

(i) Cenário 1: Conservador 
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Neste cenário o fator de desconto aplicado foi de 50%, o que equivale a assumir que o valor venal 

adotado é  50% do valor estimado de mercado para todos os imóveis constantes da base cadastral 

de Eusébio. Considerando o total arrecadado do IPTU em 2019: R$18.809.482,67, este cenário 

amplia o volume de arrecadação em 2,1 vezes, o equivalente a 11% das receitas totais do município 

em 2019. 

Figura 2. Montante arrecadado com atualização da PGV em 50% do valor de mercado. 

 

Fonte: Ato Urbano, 2020. 

(ii) Cenário 2: Otimista 

Neste cenário o fator de desconto aplicado foi de 30%, o que equivale a assumir que o do valor venal 

adotado é 70% do valor estimado de mercado para todos os imóveis constantes da base cadastral 

de Eusébio. Considerando o total arrecadado do IPTU em 2019: R$18.809.482,67, este cenário 

amplia o volume de arrecadação em 2,9 vezes, equivalente a 15% das receitas totais do município 

em 2019. 

Figura 3. Montante arrecadado com atualização da PGV em 50% do valor de mercado. 

 

Fonte: Ato Urbano, 2020. 

Esses cenários de atualização da PGV ilustram como esta estratégia pode ampliar a capacidade de 

investimento do município. No cenário conservador seriam arrecadados R$ 20 milhões adicionais 

por ano e, no cenário otimista, seriam arrecadados R$ 36 milhões a mais anualmente. É importante 

lembrar que se trata de receita recorrente e relativamente estável. Ou seja, em um horizonte de 5 ou 

10 anos, esse aperfeiçoamento poderia levar a uma folga orçamentária da ordem de R$ 100 milhões 

a R$ 360 milhões, recursos que poderiam viabilizar investimentos importantes no município. A 

Figura 4 abaixo apresenta os montantes adicionais arrecadados do IPTU nos dois cenários de 
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atualização da PGV. É possível observar que os investimentos planejados5 pelo município poderiam 

ser executados em até 2 anos. 

Figura 4. Cenários de arrecadação do IPTU 

 
Fonte: Ato Urbano, 2020. 

A estratégia de atualização de valores tem notável potencial de ampliação da capacidade de 

investimentos municipais. A título de exemplo, com o montante adicional arrecadado no cenário 

conservador, em 10 anos, seria possível construir cerca de 77 creches e, no cenário otimista, seria 

possível a construção de aproximadamente 138 creches. A ordem de grandeza dos montantes 

adicionais no período de 10 anos é favorável para enfrentar os problemas com saneamento básico 

 
5 Lista de projetos levantados no processo de concertação de informações com os técnicos 
municipais. 



 

ATO URBANO 
ESTRATÉGIA PARA FINANCIAMENTO DA 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DE EUSÉBIO/CE.  Produto 02 - diagnóstico 

 

13 
 

no município, uma vez que o governo do Estado do Ceará prevê o investimento de R$ 447 milhões  

em sistemas de esgotamento sanitário e abastecimentos de água para as cidade de Fortaleza 

(principalmente), Juazeiro do Norte, Itapipoca, Eusébio e Tianguá. 

Paralelamente à atualização de valores, outro fator de aperfeiçoamento do IPTU é o próprio 

cadastro. Informações qualitativas obtidas no desenvolvimento deste estudo indicam que há imóveis 

que não integram a base cadastral do município. Eusébio já iniciou o processo de contratação do 

cadastro multifinalitário, o que deve solucionar esta questão para os próximos anos. Por falta de 

informação quantitativa, não foi possível mensurar a magnitude deste fator ou estimar quanto sua 

correção poderia aportar aos cofres públicos. Contudo, a observância deste fator indica que as 

estimativas relativamente vultosas aqui apresentadas podem estar subdimensionadas. 

3.2 Outorga Onerosa Do Direito De Construir (OODC) 

A OODC é um instrumento de recuperação da valorização imobiliária e sua implementação 

está completamente vinculada à forma como a infraestrutura está instalada no território. Áreas 

já providas de infraestrutura possibilitam adensamentos maiores, sendo assim objeto da incidência 

do instrumento de OODC. A receita obtida pelo instrumento, por sua vez, deve ser investida em 

áreas com menos infraestrutura. Portanto, a definição de coeficientes máximos - que, ao se 

diferenciarem do CA básico, possibilitam a utilização da OODC - precede a aplicação do instrumento. 

Assim, a finalidade da OODC é recuperar a valorização nessas áreas adensáveis (com coeficientes 

de aproveitamento mais altos) para investir em áreas que têm infraestrutura precária, contribuindo 

para a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização.  

Como forma de melhorar o desempenho  da OODC em Eusébio estão sendo recomendadas 

as seguintes modificações na legislação atual: (i) a revisão do valor base de cobrança (em linha 

com a atualização dos valores para fins de cobrança do IPTU) e (ii) a adoção de índice de 

aproveitamento básico único unitário e índice máximo apenas nas zonas dotadas de infraestrutura 

que permita o adensamento. 

Existe um grande potencial de aperfeiçoamento da OODC a partir  da atualização de sua base 

de cálculo, podendo sofrer um incremento nos valores de contrapartida até a 4,5 vezes maior 

que o atual. Considerando a proposta anterior de cenários de atualização da base de cálculo da 

PGV e os índices e fórmula de cálculo da legislação atual, foi realizado um exemplo de como o 

instrumento OODC poder ser fortalecido a partir da revisão do valor base de cobrança (Figura 5). 

Vale notar que, para fins de OODC, os valores da base podem e devem estar mais próximos aos 

valores de mercado, sendo que alguns municípios têm optado por utilizar a base do ITBI ao invés do 

IPTU para efeitos de aplicação deste instrumento.  
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Figura 5. Exemplos de cálculos da OODC com atualização da base de cálculo.  

 
Fonte: Valores de mercado: Viva Real, 2020. Sistematização Ato urbano, 2020. 

É importante destacar que a OODC é um instrumento aplicado ao fluxo de novos 

desenvolvimentos, o que significa que o impacto nas receitas próprias de Eusébio e 

consequente ampliação da capacidade de investimento estão diretamente associados à 

dinâmica imobiliária no município. A Figura Z exemplifica o ensaio dos valores de cobrança de 

OODC. Embasado nos valores atuais, o cenário de arrecadação do instrumento é estimado em R$ 

1,8 milhão. Considerando a atualização da PGV, o cenário conservador estima R$ 5,3 milhões, ao 

passo que no cenário otimista estima-se R$ 7,4 milhões. Observa-se ainda no exemplo da Figura 6, 

a simulação da capacidade de investimento que a cobrança de OODC em apenas dois 

empreendimentos poderia representar para o município de Eusébio. Por falta de informação das 

relações de oferta e demanda -  as áreas disponíveis para desenvolvimento urbano e o interesse do 

mercado imobiliário, não foi possível projetar os cenários de arrecadação de OODC ao longo do 

tempo. 

Figura 6. Ensaios de arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 
Fonte: Valores de projetos da prefeitura de Eusébio, 2020. Sistematização: Ato Urbano, 2020. 
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3.3. Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

O município de Eusébio prevê em seu Plano Diretor vigente a aplicação do EIV, apesar de não 

estabelecer quais os empreendimentos estão sujeitos ao instrumento. O Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) é um instrumento urbanístico previsto no Estatuto da Cidade que se destina a 

avaliar os impactos da implantação de determinado empreendimento ou atividade sobre sua 

vizinhança. É uma ferramenta que pode ser utilizada como apoio ao processo de licenciamento 

urbanístico, oferecendo subsídios a prefeitura para decidir sobre as condições para a concessão de 

autorização ou licença de construção, ampliação ou funcionamento. 

A obrigatoriedade do EIV para os grandes empreendimentos em Eusébio, como shoppings, 

loteamentos e condomínios fechados e entre outros, visa a realização de contrapartidas que 

promovam o equilíbrio do processo de urbanização. Muitos municípios se beneficiam das 

contrapartidas estabelecidas para os empreendimentos sujeitos ao EIV, são ações para prevenir, 

mitigar, compensar os ônus ou potencializar os bônus gerados pelo empreendimento e visam a 

promoção do equilíbrio do desenvolvimento urbano. As condicionalidades para o licenciamento do 

empreendimento partem da simulação da incomodidade esperada a partir dos fatores e ações 

geradores de impactos em determinada região. As medidas deverão ser acordadas conjuntamente 

entre os técnicos envolvidos na elaboração do EIV e o poder público, assim como subsidiadas pela 

população, e devem estar relacionadas diretamente aos impactos gerados. O Quadro 2 apresenta 

exemplos de aplicação do EIV e as respectivas contrapartidas em municípios brasileiros a fim de 

ilustrar o potencial e formas de aplicação do instrumento para Eusébio. 

Quadro 2. Exemplos de aplicações do EIV em municípios brasileiros 

Mogi das Cruzes - 
SP 

Ribeirão Preto - SP Jundiaí - SP Ponta Grossa - PR 

O EIV faz parte da 
Legislação de Uso e 
Ocupação do Solo do 
município e está 
regulamentado desde 
2016, pela lei de nº 7.200. 
Nesse mesmo ano, para 
aprovação e licenciamento 
da construção de 1.500 
unidades habitacionais, a 
empresa MRV entregou 
contrapartidas que 
totalizaram cerca de R$ 23 
milhões em obras públicas: 
uma nova avenida e 
rotatória e um 
equipamento público de 
assistência social “Casa da 
criança”. 

O EIV estava previsto no 
Plano Diretor em 2018 
(LC nº 2866/2018) e 
regulamentado pelo 
decreto municipal 273 em 
novembro de 2019. O 
decreto estabelece as 
contrapartidas a serem 
exigidas a título de 
medidas mitigadoras e 
compensatórias de 
empreendimentos que 
geram impactos 
urbanísticos 
significativos. Destaca-se 
aqui a metodologia 
simplificada para 
classificação das 
categorias de impactos 
dos empreendimentos e 
da definição de 
contrapartidas baseadas 
em percentuais de custos 
do empreendimento. 

O EIV estava previsto na 
legislação municipal desde 
2011 (Lei nº7763/2011) e 
permanece regulamentado 
com a atualização do Plano 
Diretor em 2019 (Lei nº 
9.321/2019). A prefeitura 
anunciou em 2016 que o 
instrumento gerou 
benefícios de mais de 
R$20 milhões à cidade em 
investimentos urbanos 
como obras viárias, 
implantação e reforma de 
praças, parques urbanos, 
entre outros. No primeiro 
semestre de 2019, o EIV 
gerou investimentos em 6 
obras, entre elas a 
construção de unidade 
básica de saúde. 

O EIV foi criado em Ponta 
Grossa a partir da Lei 12.447 
de março de 2016 e 
regulamentados pelo 
Decreto 12.951 de abril de 
2017.  A legislação 
determina que grandes 
empreendedores entrem 
com contrapartidas de 
medidas compensatórias em 
obras significativas nas 
regiões em que serão 
instalados. O valor do tributo 
é definido de acordo com o 
porte da atividade, e 
considera as fórmulas de 
cálculo que levam em conta 
o Valor de Referência 
Atualizado e uma Análise 
Complementar. Em 4 anos 
de aplicação do instrumento 
foram determinadas 151 
contrapartidas, entre elas 
obras viárias, pavimentação, 
implantação de parque 
infantil e  cessão de mudas 
de árvores. 

Fontes: http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-planejamento-e-urbanismo/legislacao-de-ordenamento-do-uso-e-
ocupacao-do- solo-louos 
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/especial-publicitario/prefeitura-de-mogi-das-cruzes/mogi-agora/noticia/2016/05/nova-
avenida-ira-melhorar-o-transito-na-vila-nova-mogilar.html 
http://www.pmrp.com.br/legislacao-municipal/pesquisa/lei/39324 
https://www.jj.com.br/politica/eiv-ja-gerou-investimentos-em-seis-obras-no-primeiro-semestre/index.html 
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2016/05/19/aplicacao-do-eiv-gerou-beneficios-de-mais-de-r-20-milhoes/ 
https://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/tag/eiv/ 
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/em-4-anos-ponta-grossa-determina-151-contrapartidas-para-empresas-atraves-do-
estudo-de-impacto-de-vizinhanca 

Fonte: Sistematização Ato urbano, 2020. 
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As contrapartidas têm papel fundamental de promoção do desenvolvimento urbano justo e 

equilibrado. A lógica das contrapartidas do EIV é justamente garantir que a sobrecarga à 

infraestrutura e/ou os impactos negativos decorrentes de novos empreendimentos não 

onerem o município. As contrapartidas podem ser de várias ordens (financeiras, execução de 

projetos, de obras e equipamentos públicos, cessões de áreas ao município etc.), desde que sejam 

acordadas com o poder público e estejam relacionadas aos impactos gerados pelos 

empreendimentos. A Figura 7 apresenta uma estimativa das exigências de contrapartida com a 

aplicação do EIV no município de Eusébio. 

Cenário 1: Conservador 

Neste cenário o cálculo da contrapartida foi estabelecido pelas seguintes regras: 

● Empreendimento residencial será exigido percentual de 1% do custo do empreendimento; 

● Empreendimento não residencial será exigido percentual de 1,5% do custo do 

empreendimento; 

Cenário 2: Otimista 

Neste cenário o cálculo da contrapartida foi estabelecido pelas seguintes regras: 

● Empreendimento residencial será exigido percentual de 1,5% do custo do empreendimento; 

● Empreendimento não residencial será exigido percentual de 3,0% do custo do 

empreendimento; 

O ensaio da contrapartida do EIV para dois empreendimentos lançados em 2019 no município 

de Eusébio exemplifica o potencial de aplicação do instrumento. No cenário conservador, as 

contrapartidas são estimadas em R$ 3 milhões e no cenário otimista, R$ 6 milhões. Ainda que os 

cálculos das contrapartidas sejam realizados financeiramente, em relação ao custo do 

empreendimento, é recomendado que sejam revertidas em obras de interesse público, como 

adequação de vias, construção e ou reforma de escolas, unidades de saúde, entre outros. A Figura 

7 apresenta exemplos de obras de interesse público que poderiam ser realizadas a partir dos 

cenários de cálculo de contrapartidas do EIV. 

  



 

ATO URBANO 
ESTRATÉGIA PARA FINANCIAMENTO DA 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DE EUSÉBIO/CE.  Produto 02 - diagnóstico 

 

17 
 

Figura 7. Exemplo de contrapartida de empreendimentos em Eusébio. 

 

Fonte: Valores de projetos da prefeitura de Eusébio6, 2020. Sistematização: Ato Urbano, 2020. 

3.4. PEUC E IPTU Progressivo No Tempo 

O PEUC e o IPTU progressivo no tempo são instrumentos de mobilização da terra urbana que 

pressionam o proprietário de imóvel não utilizado ou subutilizado a dar uma destinação social 

a estes imóveis, sendo aplicado nos setores de prioridade para o desenvolvimento urbano. 

Caso o proprietário não dê a destinação apropriada ao seu imóvel o IPTU aumentará em razão do 

aumento da alíquota de modo progressivo no tempo. No município de Eusébio a lei específica 

nº661/2017 estabelece que a progressividade das alíquotas incide apenas sobre os imóveis não 

edificados, a progressão é de 1% anual, chegando ao limite máximo de 10%. Os instrumentos PEUC 

e IPTU Progressivo não têm função arrecadatória, entretanto possuem algum potencial de gerar 

arrecadação para gestão municipal, como essa receita é razoavelmente pequena, não foi modelada. 

 
6 Creches pro-infância (modelo federal): R$ 2,5 milhões/ Oficina Ortopédica R$ 350.000,00/ Unidade 
Básica de Saúde (Santa Clara) R$ 663.000,00/3 Quadras esportivas R$ 1.866.502,53. 
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Ressalta-se a importância destes instrumentos, uma vez que o município de Eusébio possui 

aproximadamente 69% de seu território loteado ou parcelado, garantir que as propriedades 

cumpram sua função social é importante para o desenvolvimento urbano adequado. O PEUC 

e o IPTU Progressivo no tempo são instrumentos de gestão que mobilizam terras e propriedades 

urbanas e assumem como objetivo, o combate da retenção de terrenos aptos ao desenvolvimento, 

e tornam se eficientes à medida que esta mobilização ocorre o mais rápido possível. 

3.5 Considerações sobre a estratégia de fortalecimento dos instrumentos 

A arrecadação proporcionada através do fortalecimento e aperfeiçoamentos dos 

instrumentos urbanísticos não é fim em si mesma, trata-se de mecanismo essencial para a 

viabilização das diretrizes da política urbana local. Os ensaios trazidos até aqui exemplificam o 

potencial dos instrumentos para aumentar a capacidade de investimento municipal, em especial, a 

atualização da base de cobrança dos valores de imóveis para o IPTU. O espaço identificado para 

ampliação da receita do IPTU é uma oportunidade importante por ser uma fonte de receita mais 

constante e menos sujeita às oscilações econômicas. Ainda que as estimativas de receitas 

realizadas sejam baseadas em premissas, elas indicam que o município deixa de receber recursos 

relevantes ao aplicar instrumentos desatualizados. É recomendável a busca por apoio de 

organizações externas, como laboratórios de inovação no setor público, para obter assistência na 

implementação, atualização e aplicação dos instrumentos para ampliação das receitas próprias.  

4. Construir a governança necessária à integração dos sistemas de 
planejamento territorial e orçamentário 

4.1 Elaborar um modelo de governança para a formulação de políticas 

públicas  

Os processos de formulação de políticas públicas e de elaboração orçamentária estão 

usualmente desconectados na gestão pública brasileira. O Plano Plurianual (PPA) vem 

perdendo o seu reconhecimento enquanto instrumento relevante para a gestão das políticas 

públicas. A ausência de integração entre o sistema de planejamento e a elaboração das políticas 

orçamentárias é uma questão recorrente em todas as esferas de governo do país. Essa questão 

impõe como desafio a elaboração de estratégias específicas de integração entre planejamento, 

orçamento e gestão. Nesse sentido, as peças de planejamento territorial devem compartilhar o 

protagonismo com as peças financeiras, dado o seu potencial caráter articulador das ações setoriais 

no campo comum que é o próprio território. A integração gera sinergia entre as distintas ações 

setoriais; evita sobreposições e duplicidades entre as políticas públicas e potencializa os recursos 

existentes, sempre escassos. A implementação e gestão de modelos integrados de planejamento 

demanda a construção de modelos de governança aderentes às especificidades políticas de cada 

um dos contextos sociopolíticos dos entes federativos.  

O caso de Eusébio segue a regra, e assim requer uma instância de gestão dedicada ao 

planejamento urbano territorial correspondente a sua característica de município pequeno. O 

fortalecimento da capacidade de implementação de políticas públicas por parte do município sugere 

a estruturação de um órgão capacitado a formular, desenvolver, monitorar e avaliar o conjunto de 

iniciativas setoriais que compõem as ações públicas municipais. Esse órgão demandaria um 

mandato integrador das ações intersecretariais, com foco prioritário na articulação entre as ações de 

planejamento orçamentário e planejamento territorial. Os seus principais objetivos seriam:  (i) 

aproximar a gestão do planejamento territorial e orçamentário; (ii) garantir um modelo efetivo de 



 

ATO URBANO 
ESTRATÉGIA PARA FINANCIAMENTO DA 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DE EUSÉBIO/CE.  Produto 02 - diagnóstico 

 

19 
 

governança sobre as ações de planejamento; (iii) atuar na provisão dos recursos necessários à sua 

gestão; (iv) favorecer a articulação intersetorial e (v) garantir a participação cidadã nas tomadas de 

decisão.  

A definição de um modelo de governança para o planejamento integrado é estratégica para 

Eusébio. O município possui uma Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (AMMA) 

cuja atribuição principal é a gestão dos serviços e processos administrativos de licenciamento, 

controle, monitoramento e fiscalização sob a sua responsabilidade. Contudo, essa autarquia não 

está capacitada a desempenhar as atribuições de planejamento, ainda que nela esteja localizada a 

gestão dos fundos decorrentes dos instrumentos de política urbana e ambiental. 

A Prefeitura de Eusébio pode explorar a hipótese de uma parceria com o MDR e o GNova para 

o desenvolvimento de um modelo de governança experimental de integração do planejamento 

e orçamento. O GNova é um laboratório de inovação fundado em 2016 através de uma parceria 

entre a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP) e o governo da Dinamarca para a criação de soluções de inovação 

para os serviços públicos. Atualmente sediado na ENAP, o "GNova desenvolve projetos com 

instituições do governo federal através de metodologias e abordagens multidisciplinares inspiradas 

no design, nas ciências sociais e na economia comportamental". Em 2018 o GNova e Seplan/MP se 

uniram para a realização de um teste de conceito para um novo modelo de de governança para o 

Plano Plurianual PPA. O trabalho resultou na publicação "Inovação no Modelo de Governança do 

Plano Plurianual, GNova e Seplan/MP Brasília, agosto de 20187onde foram listadas diversas 

"sugestões relacionadas ao ciclo de gestão do PPA (elaboração, monitoramento e avaliação) e às 

atribuições e composição das instâncias de governança". O trabalho baseou-se nas seguintes 

hipóteses: (i) Aproximar a gestão do PPA do centro de governo; (ii) Favorecer a articulação 

intersetorial; (iii) Tratar e encaminhar riscos identificados e restrições; (iv) Definir responsabilidades 

para a gestão do PPA e dos programas; (v) Atuar na provisão de recursos (políticos, humanos, 

tecnológicos, orçamentários). Esse trabalho, seus procedimentos metodológicos hipóteses e 

conclusões servem de referência inicial para a concepção de um processo análogo customizado às 

especificidades do município de Eusébio. A hipótese de uma parceria entre a Prefeitura de Eusébio, 

MDR e GNova será melhor explorada no Produto 4 desta consultoria, Recomendações para a 

ANDUS. 

4.2 Estruturar um fundo único de desenvolvimento  

O Município do Eusébio possui atualmente uma diversidade de fundos e conselhos criados 

para atender a demanda de planejamento e gestão democrática de suas políticas setoriais 

ligadas ao desenvolvimento urbano. Esse trabalho não conseguiu acessar informações precisas 

quanto à sua efetiva operação e impacto na política pública. Essa superestrutura de conselhos e 

fundos, uma vez integralmente ativa, seria disfuncional para um município do porte de Eusébio. 

Conforme apontado anteriormente, o município atualmente carece de recursos humanos 

especializados. Uma vez efetivada a demanda por capacitação técnica de todas essas instâncias de 

gestão o impacto nas despesas correntes tenderia a desequilibrar ainda mais a relação entre o 

crescimento das receitas e das despesas no município.  

Com relação a conselhos e fundos voltados para a política de desenvolvimento urbano territorial, o 

atual Plano Diretor do Município (Lei nº 784 de 008) prevê a existência de um Conselho Municipal 

de Política Urbana – CMPU com caráter consultivo e deliberativo, todavia não implementado. Este 

 
7 A respeito ver: http://gnova.enap.gov.br/pt/projetos/experimentacao/imersao-agil/novo-modelo-de-
governanca-para-o-plano-plurianual-ppa 
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seria pautado das diretrizes do Estatuto da Cidade do Conselho das Cidades, teria um fundo próprio 

para sua gestão e presidido pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Controle e Planejamento 

Urbano. Esse conselho teria seu trabalho dividido em três câmara temáticas: I – Habitação de 

Interesse Social; II – Meio Ambiente; III - Desenvolvimento Urbano (EUSÉBIO, 2008, art. 327). 

Integrando de certa forma as principais políticas urbanas. Não nos foi passado informações se esse 

conselho chegou a ser implementado. 

O Plano Diretor ainda prevê um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, à cargo da Secretaria 

de Finanças. Ademais desses, o Plano considera conselho e fundo municipal de Habitação 

regulamentados por lei anterior (Lei nº 576 de 2005). 

Segundo a lista de conselhos e fundos fornecida pela Prefeitura Municipal de Eusébio e pesquisa 

documental no site da Câmara do município, o quadro atual de conselhos e fundos voltados para a 

política de desenvolvimento urbano e territorial é outra. 

Em 2013 foi criado o Conselho das Cidades - COMCIDADE. As informações obtidas não deixam 

claro se o CMPU existe, e se sim, qual a diferença dele para o COMCIDADE. Foram também criados 

conselho específico para política de saneamento básico, política de desenvolvimento sustentável, 

habitação de interesse social, desenvolvimento econômico e outros. Contudo não se confirmou a 

existência de um fundo de desenvolvimento urbano. Destaca-se ainda que destes fundos listados 

(Quadro 3) encontra-se destinação orçamentária na LOA de 2020 apenas para o Fundo Municipal 

de Habitação. 

Quadro 3. Levantamento de Conselhos e Fundos vinculados a Política de Desenvolvimento Urbano e Territorial. 

Conselho / Fundo Tipo de 
Conselho 

Vínculo/Presidência Previsão Criação/ 
Regulamentação 

Conselho Municipal de 
Política Urbana - CMPU 

Deliberativo Secretária Municipal de Meio 
Ambiente, Controle e 
Planejamento Urbano 

PD-2008 (L. 
784/2008) 

  

Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

- Secretaria de Finanças PD-2008 (L. 
784/2008) 

 

Fundo Municipal de 
Habitação 

- Secretaria Municipal de Ação e 
Trabalho Social 

PD-2008 (L. 
784/2008). 

Lei 576/2005; 845/09; 

Conselho Municipal de 
Habitação 

s/i Secretaria Municipal de Ação e 
Trabalho Social 

PD-2008 (L. 
784/2008). 

Lei 576/2005; 845/09; 

Conselho Municipal de 
Habitação de interesse 
social - CMHISE 

Deliberativo Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 

PD-2008 (L. 
784/2008). 

Lei 1.211/13 

Fundo Municipal de 
Habitação de interesse 
social - CMHISE 

- Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 

PD-2008 (L. 
784/2008). 

Lei 1.211/13 

Fundo Meio Ambiente - 
FMMA 

- s/i PD-2008 (L. 
784/2008) 

  

- Autarquia Municipal do Meio 
Ambiente (AMMA), 

 

948/2010 (nesse entra 
a compensação 
financeira ambiental - 
não faz mesão a lei de 
2008) 

Conselho Cidades - 
COMCIDADE 

Não 
especificado 

Secretaria de Obras e 
Infraestrutura 

  LO 1.144/2013 
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Fonte: Base Prefeitura Municipal de Eusébio (2020) e Pesquisa documental no site da Câmara Municipal de 

Eusébio. 

Eusébio requer a integração das agendas territorial, ambiental e urbana, através da 

estruturação de um Fundo de Desenvolvimento único. Tendo em vista o pequeno porte do 

município, e os gastos necessários para se manter a complexa estrutura de fundos definida pelo 

Plano Diretor vigente, recomendamos que a operação das políticas setoriais compartilhe uma única 

estrutura comum de gestão. O objetivo é otimizar os limitados recursos orçamentários e humanos, 

tanto do quadro municipal alocado, quanto da sociedade civil participante dos mecanismos de 

controle social representados pelos respectivos conselhos municipais participativos. Ou seja, a 

integração de diversos fundos em uma estrutura comum deve corresponder à mesma integração 

dos conselhos previstos em lei. 

A integração do planejamento orçamentário e territorial pode se beneficiar da gestão 

compartilhada das fontes de recursos e das instâncias de tomada de decisão sobre as 

políticas públicas. O fundo proposto deve reunir os recursos provenientes de todos os instrumentos 

de política urbana e ambiental, contrapartidas e compensações previstas. É importante garantir a 

destinação específica dos recursos, tal como estabelecida por lei para cada instrumento. Porém, a 

reunião de recursos oriundos de diversas fontes em uma estrutura comum de gestão facilita a 

estruturação de operações de cofinanciamento de ações. As sinergias obtidas por essas operações 

podem incentivar a prática de estruturação de projetos integrados para o enfrentamento da complexa 

agenda urbana. Sendo assim, a estrutura administrativa de gestão desse fundo, e de seu respectivo 

conselho, deve estar alocada no mesmo órgão municipal responsável pela formulação das políticas 

territoriais urbanas.  

5. Incorporar as recomendações pertinentes no projeto de lei de 
revisão do Plano Diretor para construir a sua legalidade 

A partir das considerações feitas até aqui e considerando a existência do Projeto de Lei do Plano 

Diretor de Eusébio, elencamos alguns pontos que deveriam ser emendados, antes de sua 

aprovação, para incorporação do que foi proposto por este estudo.  

Incorporar a regulamentação do IPTU progressivo no corpo de texto do PL do PDP. O PL do 

PDP de Eusébio, deixa a regulamentação do IPTU Progressivo no Tempo para lei específica 

posterior. Contudo, o município já opera o instrumento e possui decreto que o regulamenta (Decreto 

Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente- 
COMDEMA 

deliberativo Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente e 

Controle Urbano de Eusébio - 
AMMA 

  1.254/2014 

Conselho Municipal de 
Saneamento Básico - 
COMSANEAMENTO 

Não 
especificado 

Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente e 

Controle Urbano de Eusébio - 
AMMA 

  1.337/2015 

Conselho de 
Desenvolvimento 
Econômico - CDE 

Não 
especificado 

s/i (acho que o Gabinete do 
Prefeito) 

  1.498/2017 

Fundo de Apoio ao 
Programa de 
Desenvolvimento 
Econômico - PRODECON 

- s/i (acho que o Gabinete do 
Prefeito) 

  1.498/2017 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento 
Sustentável - CDS 

deliberativo eleito pelos representantes   731/2007 
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nº 661 de 2017), contendo fórmula de cálculo e alíquotas progressivas. Dessa forma, ao deixar a 

regulamentação do IPTU Progressivo a cargo de lei específica posterior, o PL do PDP poderá 

congelar um importante processo para a arrecadação e para o desenvolvimento urbano municipal já 

em curso. Por este motivo, recomendamos que o PL do PDP já traga em seu corpo de texto as 

formas de pagamento, alíquotas, fórmula de cálculo e penalidade do IPTU Progressivo.    

Incorporar regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Apesar de prever o 

instrumento, o PL do PDP (2019), não estabelece critérios bem definidos para enquadrar quais 

empreendimentos devem ser obrigados a apresentarem EIV, nem quais devem ser as 

contrapartidas. Dessa forma, para efetivar e potencializar o uso do instrumento recomendamos que 

Eusébio já defina em seu PDP critérios para exigência de EIV como porte, área construída, sítio de 

implantação e tipo de empreendimento, assim como, tipos de contrapartidas e critérios mínimos para 

sua aplicação.   

Incorporar Cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir. O PL do PDP prevê o 

instrumento da OODC, porém não traz em seu corpo de texto fórmula de cálculo da aplicação do 

Instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir. Considerando que o instrumento já é 

utilizado pelo município, mesmo que em poucos casos, e que este já possui fórmula de cálculo 

definida pelo atual Plano Diretor aprovado em 2008, não faz sentido deixar sua regulamentação para 

lei posterior. 

Revisão do valor base de cobrança da OODC. A partir do recomendado anteriormente sobre 

atualização da base de cobrança do IPTU que se encontra atualmente muito defasada em relação 

ao preço de mercado, recomendamos que o valor de base para a cobrança da OODC seja alinhado 

com a atualização dos valores para fins de cobrança do IPTU. 

Definir outorga do direito de construir apenas para índice de aproveitamento de modo a não 

confundir o instrumento. Segundo Lei Federal do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 2001) a 

OODC deve incidir somente sobre o coeficiente de aproveitamento ou índice de aproveitamento, não 

cabendo ao instrumento flexibilização sobre outras taxas ou índices urbanísticos (BRASIL, 2001, Art. 

28)8. Assim, recomendamos, com o objetivo de seguir legislação superior e não confundir o 

instrumento, que o município defina a OODC no PL do PDP somente sobre o índice de 

aproveitamento.    

Adoção de índice de aproveitamento básico único unitário e índice máximo apenas nas zonas 

dotadas de infraestrutura que permita o adensamento. Ainda no sentido de respeitar a definição 

do instrumento da Lei Federal 10.257/2001, que destaca a existência de infraestrutura para definição 

das áreas que podem ter a OODC implementada, somada a baixa densidade do município e ao 

características ambientais do seu território, recomendamos que seja feita uma revisão das definições 

dos índices de aproveitamento do município considerando as infraestruturas existentes, que no caso 

de Eusébio ainda são precárias ou inexistentes. Consideramos que uma correta atualização da base 

 
8 “O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário” (BRASIL, 2001, Art. 28). 

“O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, 
considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado 
em cada área”. (BRASIL, 2001, Art. 28, § 3º). 
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de IPTU e do endereçamento postal possa ser mais adaptado às características e portes dos 

municípios que uma expansão e intensificação da OODC. 

Incorporar o instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). O instrumento das 

ZEIS é previsto no Plano Diretor vigente, porém, este não é considerado no PL do PDP (2019). Um 

desenvolvimento urbano pleno e sustentável deve considerar também a diminuição das 

desigualdades socioeconômicas e o incremento da qualidade de vida de sua população. 

Considerando que o municípios possui assentamentos precários, um déficit habitacional não sanado, 

e seja extensão do processo de expansão urbana do mercado imobiliário de Fortaleza, 

recomendamos que o instrumento seja reincorporado ao plano, garantindo assim ferramentas que 

proporcionem a melhoria do ambiente urbano e o resgate da cidadania da população residente no 

assentamento. Recomendamos ainda que estas áreas sejam prioridades no município para 

urbanização e instalação de infraestruturas básicas.  

Vincular o Plano Diretor ao PPA a LDO e a LOA.  O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e parte integrante do processo 

de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 

anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. (BRASIL, 2001, Art. 40, § 1°). 

Recomendamos que esta vinculação esteja expressa no texto do PL do PDP, assim como, que o 

Plano já traga e detalhe melhor os fundos e destinação de arrecadações com taxas e aplicação dos 

Instrumentos de indução do desenvolvimento Urbano. 

Definir conta para a qual devem ir os recursos obtidos por Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, Estudo de Impacto de Vizinhança e da Compensações Ambientais. Consideramos 

importante para uma boa gestão e potencialização dos recursos arrecadados que a destinação 

destes esteja expressa e com definição de possibilidades de aplicação. Recomendamos também 

que a gestão desses recursos seja feita de modo integrada, otimizando recursos e integrando melhor 

as ações do município.  
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